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DICAD local realiza 1as. Jornadas em CAD do Algarve:

30 anos de intervenção  
em CAD no Algarve

Do programa constaram temas como Da fun-
dação à atualidade; Equipas de intervenção em 
comportamentos aditivos e dependências; Res-
postas integradas em comportamentos aditivos e 
dependências; Parcerias na saúde; Investigação 
em comportamentos aditivos e dependências; 
Respostas integradas na comunidade; Respostas 
integradas em comportamentos aditivos e depen-
dências; Parcerias na comunidade.

Dependências marcou presença no evento, 
onde entrevistou Cláudia Maia, da DICAD do Al-
garve, e Álvaro Pereira, da UD do Algarve.

Cláudia Maia, DICAD Algarve
Sentiu algo especial ao trazer a prata da 
casa a este debate em torno dos 30 anos 
de intervenção em CAD no Algarve?
Cláudia Maia (CM) – Foi mesmo isso… não 

podíamos falar de 30 anos sem falar dos funda-
dores. São elementos que continuam a marcar-
-nos, que não representam apenas o nosso 
passado, continuam a ser o nosso presente e 
são, sem dúvida nenhuma, a nossa marca para 
o futuro. Porque eram as 1.ºas jornadas, preten-
demos iniciar uma aproximação entre as várias 
entidades. Era necessário surgir no Algarve 
algo que já não existia há muitos anos, a aproxi-
mação entre os vários parceiros, não só da saú-
de mas de todas as estruturas aqui representa-
das mas, sobretudo, que servisse para criar no-
vamente entre os próprios profissionais, os tais 
da casa, um elo de ligação, o começar a vestir 
novamente a camisola, algo que sabemos que 
se perdeu com todas as dificuldades e instabili-
dades. O que pretendemos na DICAD é trazer 

novamente à tona o espírito dos profissionais 
que trabalham nesta área.

O que mudou, na sua perspetiva, ao lon-
go destes 30 anos?
CM – Muita coisa! E no cômputo geral, diria 

que mudou para bem… Quando, hoje de ma-
nhã, tivemos a oportunidade de ouvir as três co-
municações, do Dr. Álvaro Pereira, do Dr. João 
Goulão e do Dr. Paulo Morgado, ficámos com 
uma perspetiva do que é a nossa fundação, da-
quilo a que a nossa história está indissociável e, 
sobretudo, a nossa atualidade. Mudou muita 
coisa no próprio fenómeno, na rede de interven-
ção, que foi crescendo, apesar de continuar a 
enfrentar algumas dificuldades, mas mudou es-
sencialmente a forma como estamos a encarar 
as coisas. A perspetiva do que vamos fazer no 
futuro, sobretudo nas dependências ligadas a 
comportamentos e que não envolvem substân-
cia, que são extremamente preocupantes, que 
estão a provocar danos elevadíssimos e que 
têm que ser objeto da nossa atenção.

Em que medida serão decisivas as parce-
rias de que falava para a intervenção nes-
tas dependências sem substância?
CM – São fundamentais. Estamos a falar da 

comunidade e sem a resposta desta, as pessoas 
não chegam a nós. Estas pessoas não estão nos 
nossos serviços. Chegam a nós através dos ou-
tros e apenas esporadicamente através da auto-
-referenciação. Sabemos que estas questões, li-
gadas ao jogo, são ainda muito associadas à ver-
gonha e, como tal, o papel das autarquias, das en-
tidades policiais, das estruturas dos cuidados de 

saúde primários, do contexto hospitalar, entre ou-
tros parceiros, é fundamental.

Falou na questão da vergonha associada 
à dependência do jogo… Vê essas pes-
soas a recorrerem a um CRI, onde coabi-
tará com toxicodependentes mais deses-
truturados?
CM – Essa questão é muito pertinente e nós 

próprios fizemo-la quando integrámos o álcool nas 
atribuições do IDT… Era isso mesmo que questio-
návamos: será que uma pessoa com dependên-
cia de álcool se vai misturar num CAT com outras 
pessoas que têm problemas ligados à droga? E 
hoje constatamos que essas pessoas com proble-
mas ligados ao álcool representam cerca de 50 
por cento das primeiras consultas que fazemos 
nas ET. Sem dúvida nenhuma que este será tam-
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bém o caminho relativamente às dependências 
sem substância. E é isto que estamos a tentar fa-
zer aqui: abrir o caminho para desmistificar. As ET 
não servem apenas para o toxicodependente ou 
para o alcoólico mas igualmente para a pessoa 
que tem um comportamento aditivo sem uma 
substância.

Outro tema em foco neste encontro pren-
de-se com a investigação… Que impor-
tância assume a investigação e a avalia-
ção no vosso trabalho?
CM – Fundamental! E não foi em vão que 

organizámos estas jornadas em parceria com a 
Universidade do Algarve. Sabemos que sem co-
nhecermos a realidade e sem investigação não 
podemos intervir. Estes papéis do estudo e da 
investigação são indissociáveis de uma melhor 
prática de prestação de cuidados.

Que temas destacaria no âmbito do pro-
grama destas jornadas?
CM – Destacaria as questões do jogo… 

Quando falamos em CAD, a maior parte dos 
profissionais, até de saúde, continuam a ligar o 
conceito às dependências com substância e sa-
lientaria o facto de trazermos aqui o contexto 
das dependências sem substância, hoje apre-
sentados pelo colega relativamente à consulta 
que temos para maiores de idade e, amanhã, a 
consulta que temos para os menores, no âmbito 
da prevenção indicada. Creio que serão estes 
os temas que estão a trazer mais discussão, re-
lativamente aos quais as pessoas ainda care-
cem de informação. Mas não poderemos, de 
forma nenhuma, deixar de falar sobre os consu-
mos das substâncias lícitas e ilícitas. Não esta-
mos numa fase de virar costas e achar que a 
heroína deixou de ser um problema. Continua-

mos a ter um problema gravíssimo com a caná-
bis, continuamos a ter questões que têm que 
ser muito bem identificadas relativamente aos 
consumos de risco e nocivo de álcool, ao even-
tual aumento do consumo de cocaína e de ou-
tras substâncias que continuamos sem saber 
muito bem o que são.

Álvaro Pereira, UD Algarve

Há 20 anos, produzia um documento in-
titulado 20 conselhos para tornar o seu 
filho um toxicodependente… Que con-
selhos daria hoje à família para resolver 
problemas relacionados com a depen-
dência?
Álvaro Pereira (AP) – Na altura, os conse-

lhos serviam para fazer um filho toxicodepen-
dente e, por antítese, era fácil perceber o que 
devia fazer-se… Hoje, diria exatamente o mes-
mo, ainda que os novos conhecimentos da neu-
robiologia nos levem a pensar que muitos dos 
modelos preventivos que antigamente se defen-
diam não fazem nenhum sentido. A título de 
exemplo, hoje sabe-se que o desenvolvimento 
do cérebro da criança, do jovem e do adulto só 
atinge o seu estado de maturidade plena depois 
dos vinte e tal anos… Portanto, não faz sentido 
desenvolver programas de prevenção baseados 
em grandes delírios cognitivos para crianças 
com sete ou oito anos, que ainda não têm capa-
cidade para integrarem isso.

Ouvi-o afirmar que não interessa falar do 
passado mas antes discutir o futuro… No 
entanto, recordo que presidiu uma estru-
tura interessante, a ANIT…
AP – A ANIT teve o seu mérito porque foi a 

única estrutura existente em Portugal que se preo-

cupou com a formação de todas as pessoas que 
trabalhavam na área das dependências, desde os 
auxiliares aos técnicos psicossociais, passando 
pelos fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, 
médicos das várias especialidades… E que finan-
ciava idas ao estrangeiro a congressos, actualiza-
ções, e vinda de estrangeiros a Portugal, etc. Che-
gou a uma altura porém em que era impossível 
manter essa diversificação cultural e entendia-se 
que uma coisa era a formação de técnicos de saú-
de com determinadas responsabilidades a nível 
do diagnóstico e da terapêutica e houve a neces-
sidade de readaptar as funções que essa estrutu-
ra tinha para criar sociedades mais científicas, 
numa altura em que surgiam muitas novas evidên-
cias. O que há a lamentar é que tenha havido um 
lapso demasiado grande entre o fim da ANIT e o 
aparecimento da Sociedade Portuguesa de Adic-
tologia.

Álvaro Pereira
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Era uma geração que procurava o co-
nhecimento, em contraponto com a 
atual, que parece ter nascido já a saber 
tudo…
AP – Eu já estou a trabalhar num serviço, 

de uma forma organizada e dentro de um co-
lectivo, há 30 anos… Imagino a dificuldade 
que muitas pessoas sentem ao, depois de te-
rem trabalhado com um determinado modelo 
durante 10, 20 ou 30 anos, constatarem que o 
que andaram a fazer não tinha qualquer base 
científica validada pelo conhecimento atual… 
O conhecimento científico atual coloca em 
causa passados, carreiras que foram feitas 
com base no conhecimento científico da épo-
ca. Compreendo que haja muita gente que 
reaja ao novo, que nem sempre é atraente. 
Quem tinha um papel protagonista num siste-
ma, pode ter deixado de o ter e é legítimo ad-
mitir que haja pessoas que reagem às mudan-
ças.

Entretanto, em pleno século XXI, ainda 
há quem considere a toxicodependência 
um pecado e não uma doença…
AP – Pois… Não podemos esquecer a 

nossa origem cultural judaico-cristã e essa 
matriz está impregnada no espírito das pes-
soas, que ainda acreditam em milagres… 
Pessoalmente, fiquei deprimido quando, numa 
deslocação recente a Coimbra, na semana 
antes do 13 de maio, me cruzei com centenas 
de peregrinos que, em sacrifício, vão a Fáti-
ma… Isso faz-me sofrer… É fácil acreditar em 
quem tem mais poder de sugestão. Numa 
época em que o conhecimento é limitado, é 
fácil aparecerem propagandistas a vender 
produtos absurdos. Vivemos numa época que 
valoriza sobretudo informação, em que muitas 

pessoas estão convencidas que sabem e ten-
dem a não perceber que uma coisa é ter infor-
mação, outra é ter conhecimento e outra é ter 
saber. E pensam que, por estarem informa-
dos, já conhecem e sabem tudo. E há outros 
que se aproveitam disso. Uns que, antiga-
mente, ganharam montes de dinheiro a explo-
rar famílias e doentes por causa da droga e 
outros que, hoje, enriquecem a vender água 
do mar…

Referiu que o doente tem que ser tratado 
e, às vezes, até curado…
AP – Disse-o no contexto da diferença entre 

dependência e doença aditiva. A dependência é 
relativamente fácil de curar, é relativamente fácil 
eliminar esse componente da doença; a doença 
é crónica e, como tal, não tem uma cura garan-
tida. Hoje, já podemos dizer que tem tratamento 
e só às vezes tem cura. A maior parte dos doen-
tes adictos vão ter essa doença para o resto da 
vida, como o diabético, o hipertenso ou qual-
quer pessoa que tenha uma doença crónica.

Quem o conhece sabe que insiste na tese 
de que não se produzem diagnósticos 
para tratar… Continuamos a viver essa 
realidade?
AP – Sim. Garanto que 95 a 99 por cento 

dos doentes que recebo na UD chegam com o 
diagnóstico de dependência de heroína… Vão 
com o rótulo de um consumo e para acabarem 
com o consumo da substância e não para tratar 
o doente. Não é a pessoa que está em causa 
mas uma dependência. Quase ninguém me diz 
que este é um doente que determinadas carac-
terísticas…

Porque falamos de 30 anos de história, 
depois do SPTT, do IPDT, do IDT e do SI-
CAD, que futuro esperamos quanto a um 
serviço público que responda às neces-
sidades das pessoas?
AP – Não sei o que será o futuro porque, 

com a classe política que temos, é perfeita-
mente imprevisível. E este Governo, se al-
guma característica tem na sua política em 
relação às drogas, à dependência e à adi-
ção é, aparentemente, não ter uma opinião. 
Não conheço nenhum pensamento do Minis-
tério da Saúde sobre a realidade… Sejamos 
honestos: o que é que dava identidade ao 
IDT no seio das várias áreas de interven-
ção? Era o tratamento. A dissuasão estava 
fora da estrutura; a prevenção, generica-
mente, era paga a outros para fazerem o 
trabalho que devia ser do IDT; a redução de 
riscos, idem; a reinserção, idem. Aquilo que 
era específico do IDT era o tratamento. Alie-
naram-no e o que ficou? Uma direção geral 
normativa?


